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صفية مهدي: أحب أن أش��يد 
الس��لة  أزرق  م��ع  مبس��تواك 
والقادس��ية والس��احل ومنه��ا 
لألعل��ى وس��ؤالي ع��ن حظوظ 
الس��احل ف��ي املنافس��ة عل��ى 

الدوري؟
الس���احل فريق قوي  سلة 
يضم عناصر موهوبة وصاعدة 
والعبني لديهم طموح وتصميم 
على املنافسة بقوة على الفوز 
ان لدينا  الس���لة، كما  بدوري 
جهازين فني وإداري متميزين 
وإدارة واعية تدعم الفريق بقوة، 
وأتوقع ان يكون دوري السلة 
جهراوي أو للساحل وال عزاء 

لس���لة القادسية أو 
الكويت.

اخلالدي:  ه��ل جاءك  ش��يخة 
انتق������ال محلية في  ع��روض 

الفترة املاضية؟
سبق ان جاءني عرضان من 
ناديي القادسية والنصر ولكن 
إدارة الساحل رفضت انتقالي 
وأكدت بقائي مع الفريق من اجل 
املنافسة على البطوالت احمللية، 
وعروض االنتقال قد تأتي احيانا 
لبعض الالعبني في الساحل، مما 
يجعل اإلدارة ترفض انتقال أي 
الفريق،  العب للمحافظة على 
وقد توافق عل���ى إعارة العب 

واحد لفترة معينة فقط.
س��عد الرش��يدي: مل��اذا 
يتوقف طموح الساحل 
عن���د الت��أه�ل 
للمربع الذهبي 

فقط؟
جميع 
عبي  ال

الس���احل تت���راوح أعمارهم 
بني 23 س���نة و19 سنة، وقلة 
اخلبرة وعدم التوفيق بجانب 
كثرة اإلصابات وس���وء احلظ 
كل ذلك أدى لتعرض الساحل 
لبعض اخلسائر، ولكننا خالل 
املوسم احلالي راح ننافس بقوة 
على الفوز بالدوري ولن نكتفي 

باملربع الذهبي.
م��اذا يحتاج الس��احل للفوز 

بالدوري؟
ينقصنا محترف سوبر يلعب 
بنفس طريقة وأسلوب لعبنا، 
ولكن بعد التعاقد مع احملترف 
األميركي ويني هيوسنت راح 
ننافس على البطوالت احمللية 

في الفترة املقبلة.
الذي��ن تتمنى  الالعبني  م��ن 

وجودهم في الساحل؟
أمتن���ى انضمام عبدالعزيز 
ضاري واحملترف األميركي ايرا 

كالرك.

البداية

بك  أش��يد  اخلالدي:  س��ارة 
ومنه��ا لألعل��ى.. وس��ؤالي عن 
بدايتك وهل س��بق لك اللعب مع 

أندية أخرى؟
بدأت مس���يرتي مع براعم 
كرة يد بنادي الس���احل ملدة 3 
أشهر، وكان والدي مدير فريق 
اليد آنذاك، وشجعني ولد عمتي 
العب السلة جمال العجمي على 
االنضمام ألش���بال كرة السلة 
وانتقلت بالفعل للسلة، وأحببت 
اللعبة وتدرجت في جميع فرق 
املراحل السنية بنادي الساحل 
حتى وصل���ت للفريق األول، 
وكان���ت أول مب���اراة لي امام 
الكويت منذ 4 مواس���م، وعلى 
مستوى املنتخبات لعبت ألزرق 
الناشئني والشباب حتى وصلت 

للمنتخب األول.
اإلجنازات  أب��رز  وم��ا 
حققتها  التي 
األندية  م��ع 

واملنتخبات؟
حققت ثاني الدوري مع فريق 
الناشئني بالساحل، كما حققت 
أول الدوري والكأس مع فريق 18 
سنة، وحققت في فترة إعارتي 
للقادسية ثاني اخلليج 2008 
وكأس اخلليج لألندية 2009، 
ومع أزرق السلة حققت ثاني 
اخللي���ج بجانب املركز الثالث 
ببطولة املل���ك عبداهلل الثاني 

باألردن.
خال��د مف��رح: أن��ت الع��ب 
موه��وب وأمتنى ل��ك التوفيق.. 
وس��ؤالي ه��ل أنت من أس��رة 

رياضية أم ال؟
أنتمي ألسرة رياضية، حيث 
كان والدي مهنا محفوظ العب 
جودو، كما ان خالي عادل السعد 
مدربا للمالكمة بنادي الكويت 
وولد عمتي ابراهيم املولد العبا 
في سلة الس���املية والقادسية 
الس���عودي بجانب ولد عمتي 
جمال العب كرة الس���لة الذي 
اللعبة  ش���جعني على دخول 
بجانب اخوي شعالن وشعيب 

العبي كرة سلة ايضا.
أتابع��ك  الفضل��ي:  ط��الل 
م��ع الس��احل وأزرق الس��احل 
بجانب تألقك مع القادس��ية في 
فت��رة اعارتك وأن��ت العب جيد 
وموهوب.. وسؤالي لك من أقرب 

الالعبني اليك؟
راش���د علي الرباح ومحمد 
اشكناني ومحمد صالح املطيري 
أق���رب الالعبني إل���ّي وأحمد 
الفضلي وسعد حماد  فالح 
العجمي وعمر السعيد أقرب 

أصدقائي.
العنزي: س��بق  لطيف��ة 
أن مت��ت إعارت��ك للعب مع 
القادس��ية وس��ؤالي ع��ن 
القادس��ية  ب��ني  الف��ارق 

والساحل؟
يوجد فارق كبير في 
اإلمكانيات والطموح 
والتخطيط حيث يهتم 
القادسية بالبطوالت 
احمللي���ة ويحفز 
العبي���ه معنويا 
وماديا، كما ان 
الالعبني لديهم 
طموح الفوز 
بالبطوالت 

بجانب التعاق���د مع محترفني 
ومدربني أجانب أصحاب خبرة 
وتاري���خ كبي���ر، بينما يعيب 
الس���احل قلة اخلبرة وضعف 
طموح الالعبني بجانب ضعف 
اإلمكانيات مقارنة بالقادسية.

الوطني  املدرب  تفضل  أيهما 
أم األجنبي؟

املدرب األجنبي أفضل ألنه 
يس���اهم في تطوير مستوى 

الالعبني والنهوض باللعبة.
ه��ل تواف��ق عل��ى جتنيس 
العب��ني أجان��ب لتمثي��ل أزرق 

السلة في البطوالت الدولية؟
أواف���ق على جتنيس  نعم 
العب أو العبني من أجل تطوير 
مستوى العبينا وحتقيق نتائج 
إيجابية مثلما تفعل بعض الدول 

اخلليجية.
ما سبب  الدوس��ري:  حسني 
أزرق  ونتائج  تواضع مس��توى 

السلة في الفترة املاضية؟
لألسف تقتصر فترة إعداد 
املنتخب الوطني على أسبوعني 
أو ثالثة أسابيع قبل أي بطولة 
خارجية مما يترتب عليه سوء 
برنامج اإلعداد، حيث يحتاج 
الالعبون لوقت كاف لالنسجام 
والتفاهم واإلعداد بطريقة قوية، 
كما ان أغلب العبي أزرق السلة 
غير متفرغني ويحتاجون للتفرغ 
الرياض���ي خالل املش���اركات 

اخلارجية.
أحالم العازمي: ملاذا ال يوجد 
استقرار فني في أنديتنا احمللية، 
حيث يتعاقد أي م��درب أجنبي 
مع ناد معني وال يستمر طويال؟

يكتش���ف املدرب األجنبي 
الفارق الكبي���ر بني احملترفني 
والهواة لذل���ك بعد فترة يجد 
ان أغل���ب الالعبني هواة وغير 
متفرغني مما يحبطه نفس���يا 

ويؤدي لرحيله.
وم��ا رأي��ك ف��ي احملترفني 

األجانب؟
العبونا يستفيدون كثيرا من 
احملترفني من خالل االحتكاك 
وطريق���ة اللع���ب ويوجد في 
أنديتنا محترفون على مستوى 

جيد.
من��ى املطيري: أن��ت موهبة 
االحت��راف  تس��تاهل  كبي��رة 
اخلارجي وس��ؤالي ع��ن عيوب 

البطوالت احمللية؟
البطوالت  انتظ���ام  ع���دم 
وقلة عدد املباريات واقتصار 
املنافسة على فريقني فقط أبرز 
عيوب البطوالت احمللية، حيث 
أكتوبر  املوسم يبدأ في شهر 
وينتهي ف���ي مارس أو أبريل 
وتتوقف البطوالت ما يزيد على 
5 أشهر، كما ان عدد املباريات 
ال يتجاوز ال���� 25 مباراة في 
املوسم ألي العب، مما يؤدي 
لتذبذب أداء الالعبني، ونناشد 
انتظام  السلة ضرورة  احتاد 
املس���ابقات احمللية واإلعداد 
ملعس���كرات طويل���ة قبل أي 
بطولة خارجي���ة، وتعجبني 
البطوالت السعودية في كرة 
السلة، حيث جند 4 بطوالت 
)دوري احملترف���ني واحملليني 
والكأس والنخبة( مما يؤدي 
اللعبة وينعكس  الى تطوير 

أحمد حسين

يعتبر صانع ألعاب منتخبنا الوطني لكرة السلة ونادي الساحل شايع 
مهنا أبرز الالعبني املوهوبني أصحاب املهارات العالية والتمريرات 
السحرية والتسديدات الثالثية في البطوالت احمللية، حيث قدم 
مهنا أوراق اعتماده كالعب متميز مع الس�احل، مما أهله لالنضمام 
للقادسية على سبيل اإلعارة واملشاركة في بطولة اخلليج لألندية، 
وقاد مهنا »األصفر« لتحقيق املركز الثاني العام املاضي قبل ان ينجح 
في حتقيق كأس اخلليج خالل 2009، وعلى مستوى املنتخبات بزغ 
جنم مهنا مع أزرق الناشئني والشباب قبل ان ينضم للمنتخب األول 
ويحقق املركز الثالث في بطولة اخلليج وكذلك في بطولة امللك 
عبداهلل الثاني باألردن. ويسعى مهنا )23 سنة( ملواصلة تألقه مع 
الساحل وقيادته للفوز بالدوري خالل املوسم احلالي، حيث أكد مهنا 
ان الساحل لن يكتفي باملربع الذهبي ويسعى لتحقيق املفاجأة على 
حساب سلة القادسية والكويت واجلهراء. وحتدث مهنا في حواره 
م�ع القراء في ديوانية »األنباء« عن بدايته مع براعم كرة اليد قبل ان 
ينتقل لكرة السلة وحكى عن ابرز ذكرياته في املالعب وعّبر عن أحالمه 

وأمنياته وأجاب عن أسئلة القراء خالل احلوار التالي:

يوجد ف�ارق كبير ف�ي اإلمكاني�ات والطم�وح والتخطيط بين س�لة القادس�ية والس�احل
أش�كر الفضل�ي والعجم�ي واليوس�ف وإدارة الس�احل ووال�دي عل�ى الدعم والمس�اندة

أكد اعتزازه بالفوز ببطولة الخليج مع القادسية
وبتحقيق المركز الثاني مع المنتخب الوطني

من المتصلين

البطاقة الشخصية
االس����م: ش����ايع مهنا 

محفوظ السعيد
املي����الد: 30  تاري����خ 

اكتوبر 1986
املهنة: وزارة الدفاع

احلال����ة االجتماعية: 
اعزب

السكن: سلوى
 Email: bu – Shena-8@

hotmail.com

شايع مهنا خالل مشاركته في بطولة امللك عبداهلل باألردن 2007

شايع مهنا تألق مع القادسية في بطولة اخلليج

أحل�م بالف�وز ب�كأس 
الس�لة  أزرق  م�ع  آس�يا 
العال�م ل�كأس  والتأه�ل 

مس�ي�رت�ي  ب��دأت 
م�ع براعم ك�رة الي�د قبل 
العجم��ي  يش�جعن�ي  أن 
الس�ل�ة لك�رة  لالنتق��ال 

صفية مهدي، شيخة اخلالدي، سعد الرشيدي، 
سارة اخلالدي، خالد مفرح، طالل الفضلي، 

خال����د الهاجري، س����عد العدواني، 
مش����عل املطي����ري، ره����ف 

العنزي، بوعبدالعزيز، 
قدساوية عازمية، 

لطيفة العنزي، 
احالم العازمي 
حس����ني  و

الدوسري.

صانع ألعاب أزرق السلة والساحل
 شايع مهنا:

الدوري للجهراء أو الساحل 
وال عزاء للقادسية والكويت




